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1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: Aconchego - Grupo de Apoio à 

Convivência Familiar e Comunitária 
CNPJ: 02.477.269/0001-99 

Endereço: CLN 109 Bloco C Sala 103 - Asa Norte 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.752-530 
Telefones da Entidade: 61 

3964 5048 / 61 98473 6363 

Nome do Responsável: Soraya Kátia Rodrigues Pereira CPF: 151.746.541-91 

RG/Órgão Expedidor: 

723.425 SSP/DF 

Cargo na Instituição: 

Presidente 

Função na Instituição: 

Coordenadora Geral 

Telefone do Responsável:  

61 3274 6876 / 61 98143 8934 

Endereço do Responsável: SQN 107 Bloco B Apt. 102 Asa Norte - 

Brasília/DF 
CEP: 70.743-030 

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 

Órgão/Entidade: CNPJ/CPF: 

Nome do Responsável: Função: CPF: 

RG/Órgão Expedidor: Cargo: Matrícula: 

Endereço: Cidade:  CEP: 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1.Título do Projeto: 

 Promoção da autonomia e 

construção de projeto de 

vida de adolescentes em 

situação de acolhimento 

institucional. 

Período de Execução Total do Projeto:  

Início: Janeiro/2019 Término: Dezembro/2019 

Local de Execução do Projeto: Universidade Paulista 913 sul, Colégio 

Leonardo da Vinci 903 Sul, Sede do Aconchego CLN 109 Bloco C Sala 

103 Asa Norte, Espaço Cogitatus 713/714 Sul. 

Total de beneficiários: 178 

Diretamente:  50 

Indiretamente: 78 

3.2. Linha de ação do Edital: EIXO VI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR  

Promoção da autonomia dos adolescentes e sua preparação para o desligamento do serviço de 

acolhimento e sua reinserção à convivência familiar e comunitária 

3.3. Identificação do Objeto: Desenvolver ações que promovam a autonomia de adolescentes em 

situação de acolhimento, proporcionando o fortalecimento de suas habilidades, aptidões e 

competências, a construção de um projeto de vida e a preparação para o gradativo desligamento da 

instituição, com atenção ao pós-desligamento. 
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3.4.Justificativa da proposição: 

O acolhimento institucional é uma medida de proteção excepcional e provisória contemplada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90, art. 101).  

No Distrito Federal, existem atualmente 17 instituições de acolhimento devidamente cadastradas no 

registro do Conselho Nacional de Justiça, de outubro de 2016. Nessas instituições, estão acolhidas 362 

crianças e adolescentes, destes, 174 são adolescentes, com idade entre 13 e 18 anos, segundo dados 

da Vara da Infância e da Juventude do DF, consultados em agosto de 2018. 

Diversas são as situações que podem implicar a medida de acolhimento institucional, dentre elas 

abandono, negligência, situações de violência e violação de direitos. No entanto, não se pode perder 

de vista o caráter provisório e excepcional do acolhimento institucional, que consta em sua própria 

definição, tanto nas legislações que o delimitam, como nas políticas e orientações que estabelecem os 

seus parâmetros de funcionamento e diretrizes metodológicas (CNAS/CONANDA, 2009).  

É válido reafirmar que a permanência indevida da criança e do adolescente em situação de 

acolhimento fere os princípios fundamentais dos direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990), art. 19, que assegura o direito à convivência familiar e comunitária. Em 

consonância com essa diretriz, é ímpar destacar que há prejuízos nos processos de desenvolvimento 

psicológico e social das crianças e adolescentes, acarretados pela vivência prolongada em instituições. 

De forma tal que, reiteradas teorias e pesquisas confirmam que o estabelecimento de vínculos afetivos 

consistentes e contínuos é essencial tanto nos processos de socialização, como também na 

constituição da subjetividade humana, na definição de parâmetros seguros e estáveis de 

relacionamento e na definição da identidade pessoal ao longo do processo de desenvolvimento (Spitz, 

1998; Bronfenbrenner, 1996). 

De acordo com as Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

(CNAS/CONANDA,2009) é fundamental a preparação do adolescente de forma gradual para seu 

desligamento, utilizando metodologia voltada à construção e fortalecimento de vínculos comunitários 

significativos, à ampliação do acesso à educação, à qualificação profissional e à progressiva autonomia 

do adolescente para o cuidado consigo mesmo e o cumprimento de suas responsabilidades. O 

atendimento deve favorecer a construção de um projeto de vida e a preparação para o desligamento 

deve incluir o acesso a programas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, 

como aprendiz ou trabalhador – observadas as devidas limitações e determinações da legislação 

pertinente-  nesse sentido, visando sua preparação para uma vida autônoma. 

O Aconchego, ao longo dos seus 20 anos de experiência, tem se comprometido fundamentalmente 

com a promoção de ações transformadoras em prol da convivência familiar e comunitária de crianças 
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e adolescentes em acolhimento institucional. Em seus diversos programas, visa fortalecer os vínculos 

afetivos entre as crianças/adolescentes, suas famílias e a comunidade; favorecer o desenvolvimento 

de aptidões, capacidades e oportunidades para crianças e adolescentes; capacitar e preparar as 

equipes técnicas, educadores, cuidadores e gestores das instituições de acolhimento, para um 

atendimento de qualidade dos sujeitos acolhidos; e promover ações concretas em prol do direito ao 

convívio familiar, comunitário e social. E nos últimos anos tem-se fortalecido nos programas de 

capacitação e formação com linhas de ação associadas à pesquisa e produção de textos e vídeos que 

contribuem para construção do conhecimento e a divulgação de temas relacionados com a 

convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos.  

Atualmente, no que concerne o atendimento direto aos adolescentes, a experiência do Aconchego está 

na execução do Programa de Apadrinhamento Afetivo desde 2002 e do Programa Irmão Mais Velho 

desde 2008. 

O Programa de Apadrinhamento Afetivo apresenta em sua metodologia oficinas de preparação de 

adolescentes de 14 a 18 anos, com vistas ao exercício de sua autonomia, à construção de um projeto 

de vida e ao momento do desligamento da instituição, seja em casos de reintegração familiar, adoção 

ou a sua saída aos 18 anos. De 2015 até o momento, 76 adolescentes participaram dos grupos de 

preparação para o apadrinhamento afetivo, destes, 48 estão em convivência com seus padrinhos ou 

madrinhas, sendo que 15 já se encontram desligados da instituição e o restante desistiu do programa 

por falta de estabelecimento de vínculos. O Programa conta ainda com oficinas de capacitação das 

equipes técnicas das instituições de acolhimento e oficinas de preparação de pessoas da comunidade 

para o papel de padrinhos ou tutores das crianças. O padrinho/tutor consiste em uma pessoa de 

referência que visa incluir o adolescente em seu projeto de vida, em sua rede pessoal, proporcionando 

vivências afetivas que asseguram o desenvolvimento, a autoestima, o encontro de novas saídas para 

seus conflitos existenciais e, essencialmente, atuar como um mediador no momento do desligamento 

da instituição, dando-lhe apoio e sustentando o seu projeto de vida nos dias que se seguem no pós-

desligamento. Cabe ressaltar que em 2017, o Apadrinhamento Afetivo, foi incluído no ECA, através da 

Lei 13.5609/2017, art. 19-B. 

O Programa Irmão Mais Velho desenvolve ações psicossociais e pedagógicas direcionadas às 

crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Tais ações ocorrem por meio de 

atividades interativas com estudantes de ensino médio de escolas particulares parceiras. Visa-se 

o desenvolvimento mútuo dos participantes, bem como de uma responsabilidade social 

comunitária, uma vez que as atividades são elaboradas com a participação direta dos estudantes 

parceiros. Essa construção cooperativa das atividades objetiva ampliar e incentivar o 

compromisso social dos envolvidos e o comprometimento com o desenvolvimento psicoafetivo de 
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crianças e adolescentes acolhidos. Os objetivos são realizados por meio do apoio psicossocial, 

pedagógico, cultural e recreativo, baseado em relações afetuosas e saudáveis com jovens que, de 

forma voluntária, promovem a convivência comunitária.  

A metodologia do programa estabelece o seguinte protocolo: formalização de parcerias com escolas 

de ensino médio e instituições de acolhimento; palestra direcionada aos responsáveis pelos 

estudantes para apresentação da metodologia e formalização do termo de autorização e 

compromisso; atuar com o serviço de acolhimento para avaliar a adequação do Projeto Irmão Mais 

Velho à instituição parceira; elaborar as atividades psicopedagógicas; realizar a capacitação e o 

planejamento técnico dos estudantes, equipes técnicas, serviços de acolhimento e voluntários para as 

atividades interativas; executar as atividades planejadas nas instituições de acolhimento; avaliar e 

revisar o planejamento do programa .  

Além das duas iniciativas citadas, em 2011, em parceria com a OSCIP Berço da Cidadania, o Aconchego 

executou o Projeto Roteiros para Cidadania, com o apoio da UNESCO e da campanha Criança 

Esperança, promovida da Rede Globo em parceria com a UNESCO e a UNICEF. Ao longo do referido 

ano, desenvolveu atividades pautadas na capacidade de resiliência de cada jovem participante, com 

olhar voltado para as potencialidades de cada um deles – nos seus talentos, nas suas habilidades, nos 

seus interesses. O projeto iniciou suas atividades com 46 participantes e encerrou com 31 

adolescentes. O afastamento de 15 jovens se deu pelos seguintes motivos: 04 adolescentes foram 

reintegrados às suas famílias de origem e saíram do DF; 01 adolescente foi adotado e ficou envolvido 

com sua nova família; 06 adolescentes se afastaram do projeto por não se adaptarem às suas regras; 

e 04 adolescentes evadiram do projeto e dos serviços de acolhimento.  

Essa experiência somada ao reconhecimento adquirido no campo de sua especialidade e à expertise 

com uma metodologia epistemológica e qualitativamente adequada à satisfação do objeto proposto 

coadunam na apresentação desse Projeto pelo Aconchego, com parâmetros de preparação dos 

adolescentes acolhidos em instituições, estabelecendo também metodologia, conteúdo e período de 

formação dos profissionais que trabalham com esses sujeitos. Acredita-se que a execução do projeto 

implicará num melhor atendimento das necessidades dos adolescentes. Tal avanço, anterior ao 

desligamento, constituindo-o como um processo e não como um evento pontual, reverberará no 

fortalecimento da autonomia, tanto pela construção de um projeto de vida, como com a orientação e 

a qualificação profissional e a consequente possibilidade de colocação no mercado de trabalho. Com 

a realização das atividades, 50 adolescentes entre 13 e 18 anos serão beneficiados diretamente pelo 

projeto. 20 profissionais integrantes de equipes técnica das instituições de acolhimento estarão aptos 

a desenvolverem as atividades com os adolescentes não participantes do projeto. 50 pessoas da 

comunidade estarão preparadas para exercerem o papel de tutor ou padrinho e se tornarem uma 
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referência na vida dos adolescentes, apoiando e acompanhando o seu projeto de vida.50 alunos do 

ensino médio estarão capacitados na temática da convivência familiar e comunitária e 8 estagiários 

de psicologia e do serviço social se capacitam e contribuem com a construção de conhecimento. 

Em suma essa proposta se justifica pela aguda necessidade de estabelecer, no Distrito Federal, 

espaços de fala e escuta desses adolescentes, com enfoque em seu desenvolvimento integral e 

consequente formação para a autonomia e independência. Espaços esses que apesar de previstos nas 

legislações e diretrizes técnicas estão negligenciados no contexto prático, o que acarreta num cenário 

de significativa negligência em relação aos direitos dos adolescentes em situação de acolhimento. As 

experiências advindas dos Programas Apadrinhamento Afetivo e Irmão Mais Velho evidenciam a 

urgência de intervenção nesse cenário. Desde 2015, o Apadrinhamento Afetivo acompanhou o 

processo de acolhimento/desligamento de 76 adolescentes de 6 instituições parceiras. Percebeu-se 

nesses processos a fragilidade das redes de apoio dos referidos jovens, bem como a inexistência de 

um projeto de vida calcado na realidade de cada sujeito. Essa lacuna é fonte de insegurança para os 

adolescentes acolhidos, sendo muitas vezes gatilho para o envolvimento em contextos de risco que 

acabam por prover um sentimento de pertencimento que não encontram nas instituições.  

A experiência do Irmão mais Velho, por sua vez, ressalta a importância de alternativas socioculturais 

para o enfrentamento dessa lacuna citada. Ao proporcionar ao jovem o contato com contextos 

diversificados é possibilitado a ele a ampliação de sua gama de preferências, desejos e expectativas, 

permitindo assim, que ele exercite suas potencialidades e a criatividade para esboçar um projeto para 

o futuro. 

3.5.Objetivos:  

Objetivo Geral  

Possibilitar a promoção da autonomia do adolescente em situação de acolhimento, a construção de 

um projeto de vida, a preparação para o desligamento do serviço e atenção ao período pós-

desligamento. 

Objetivos Específicos: 

 Sensibilizar e capacitar os profissionais dos serviços de acolhimento para a importância de 

se desenvolver ações que promovam a autonomia dos adolescentes acolhidos. 

 Oferecer aos adolescentes um espaço de fala e escuta e consequente reflexão, criando 

oportunidades de autoconhecimento e construção de uma rede de apoio. 

 Fornecer suporte aos adolescentes para construção de um projeto de vida, fortalecimento 

da autonomia e orientação profissional. 

 Construir uma rede parceira articulada entre sociedade civil, serviço público e empresas 

privadas. 
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 Desenvolver ações que garantam o acompanhamento no pós-desligamento do serviço de 

acolhimento. 

 Incluir os adolescentes na rede de serviços, no mercado de trabalho e em cursos 

profissionalizantes. 

  Realizar workshop para apresentação dos resultados e encerramento do projeto. 
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3.6 DEFINIÇÃO DE METAS, DOS RESULTADOS ESPERADOS E DOS PARÂMETROS E INDICADORES PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

OBJETO   

Nº META ETAPA PRODUTOS 
AFERIÇÃO DE 

METAS 

1 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DO 
PROJETO 

1) Seleção e contratação da equipe de trabalho  
2) Estruturação do espaço de convivência 
3) Contratação de serviços de terceiros pessoa 

jurídica 

 Equipe contratadas conforme CLT 
 Locação e adequação do espaço de 

convivência 
 Contratos firmados  

 Comprovantes de folha 
de pagamento, guias de 
encargos sociais pagos; 

 Contrato de locação 
 Produtos entregues de 

acordo com o descrito 
no contrato 

2 

SENSIBILIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DA 
EQUIPE TÉCNICA E 

PARCEIROS DO 
PROJETO 

1) Apresentação do Projeto à rede de 
acolhimento e de apoio: Serviços de 
Acolhimento, Vara da Infância e da 
Juventude/DF, Promotoria da Infância e da 
Juventude, Secretarias de Desenvolvimento 
Social, de Educação, de Saúde, Conselheiros 
Tutelares, Universidades, escolas de ensino 
médio, empresas públicas, privadas e 
Organizações da Sociedade Civil que 
desenvolvem trabalhos de aprendizagem e de 
inserção do jovem ao mercado. 

 Termos de Parceria, de Cooperação 
Técnica ou de Colaboração com até 08 
instituições. 

 

 Termos assinados 
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2) Realização de 6 oficinas com 5 horas cada, 
para capacitação de profissionais: equipe 
técnica do projeto, estagiários do último ano 
de psicologia e do serviço social das 
universidades parceiras e equipes técnicas das 
instituições de acolhimento parceiras. 

 Até 24 profissionais e estagiários 
capacitados: 16 profissionais da equipe 
técnica do projeto, 8 estagiários do 
último ano de psicologia e do serviço 
social das universidades parceiras.  

 Até 20 profissionais das instituições de 
acolhimento capacitados. 

 Lista de presença; 
 Fotos da capacitação; 
 Certificação. 

3) Seleção de alunos do ensino médio de escola 
parceira para atuarem no projeto como 
monitores dos adolescentes participantes do 
projeto. 

 Até 50 alunos inscritos  Inscrições 
encaminhadas pela 
escola colaboradora. 

4) Realização de 4 oficinas com 5 horas cada para 
capacitação de alunos do ensino médio. 

 Até 50 alunos capacitados.  Lista de presença; 
 Fotos da capacitação; 
 Certificação. 

5) Realização de 10 oficinas com 5 horas cada 
para capacitação e acompanhamento de 
voluntários para o papel de tutor ou 
padrinho/madrinha. 

 Até 50 voluntários participando das 
oficinas. 

 Lista de presença; 
 Fotos da capacitação; 
 Certificação. 

3 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES PARA 

A CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

CONQUISTA DA 
AUTONOMIA. 

1) Seleção de adolescentes encaminhados pelas 
instituições de acolhimento parceiras e 
formação de 02 grupos:  Um grupo com 
adolescentes de 13 a 15 anos e outro grupo 
com adolescentes de 16 a 18 anos.  

 Até 50 adolescentes de 13 a 18 anos 
inscritos e dois grupos formados. 

 Inscrições 
encaminhadas pelas 
instituições parceiras. 
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2) Realização de 12 oficinas temáticas (6oficinas 
com cada grupo) com 5 horas de duração, com 
o objetivo de promover autoconhecimento e 
ressignificação da história de vida.  

 Até 50 adolescentes de 13 a 18 anos 
participando nas oficinas  
 

 Lista de presença; 
 Fotos e vídeos das 

oficinas 
 Página em rede social 

3) Realização de 10 encontros (5 encontros com 
cada grupo) com 5 horas de duração, que 
promovam o acesso a centros culturais, 
museus, peças teatrais, sessões de cinema, 
atividades desportivas e musicais. 

 Até 50 adolescentes de 13 a 18 anos 
participando dos encontros. 
 

 Lista de presença; 
 Fotos dos encontros; 
 Página em rede social 

4 

CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA 

ADOLESCENTES.  
 

1) Realização de 10 oficinas (5 com cada grupo) 
com 5 horas de duração, para que 
proporcionem mudanças e novas perspectivas 
de futuro.  

 Até 50 adolescentes de 13 a 18 anos 
participando das oficinas. 
 
 

 Lista de presença; 
 Fotos e vídeos das 

oficinas. 
 Página em rede social 

2) Realização de visitas a empresas, fábricas, 
oficinas, casas de comércio, cursos 
profissionalizantes e outros espaços que 
sensibilize os adolescentes para a escolha 
profissional. 

 Até 50 adolescentes participando das 
visitas. 
 

 Lista de presença; 
 Fotos das visitas. 
 Página em rede social 
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5 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES 

PARA O 
DESLIGAMENTO 
DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO. 

 

1) Realização de 8 oficinas (4 com cada grupo) 
com 5 horas de duração cada, para que 
promovam competências como fazer 
escolhas, gerir livremente a própria vida, 
educação financeira e apresente a rede de 
serviços. 

 

 Até 50 adolescentes participando das 
oficinas. 
 

 Lista de presença; 
 Fotos e vídeos das 

oficinas. 
 Página em rede social 

 

6 

ENCERRAMENTO 
DAS OFICINAS E 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO. 
 

1) Realização de 2 oficinas (Uma com cada 
grupo) com 5 horas cada, para feedback aos 
adolescentes referente ao seu desempenho 
no projeto, ressaltando suas habilidades e 
suas áreas de interesses e avaliação final do 
projeto. 

 Até 50 adolescentes participando das 
oficinas 

 Lista de presença; 
 Fotos e vídeos das 

oficinas. 
 Página em rede social 

7 
WORKSHOP DE 

ENCERRAMENTO
  

2) Realização de um evento público, com 6 
horas de duração, para apresentação dos 
resultados e encerramento do projeto. 

 Até 200 pessoas participando do 
evento. 

 100 cartilhas de orientação de projeto 
de vida voltada aos adolescentes 
acolhidos. 

 Fichas de inscrição 
 Lista de presença 
 Exposição de fotos e 

vídeos  
 Cartilhas impressas 
 Página em rede social 
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4. METODOLOGIA 

Este projeto propõe atividades que visam a articulação da história de vida do sujeito, a construção 

de um projeto de vida, a promoção da autonomia e o seu gradual desligamento do serviço de 

acolhimento. Com o objetivo de facilitar suas narrativas priorizar-se-á o contexto grupal. De forma 

a construir uma estrutura que valorize as interações do saber de cada indivíduo participante, 

criando a possibilidade de se tornarem sujeitos mais espontâneos, criativos e ativos em todo o 

processo. A troca estabelecida ao contar sua própria história e escutar as histórias de seus pares 

pode modificar situações e estabelecer novos padrões para si mesmo. Nesse sentido, as oficinas 

propostas no projeto são fundamentadas por uma metodologia participativa, contando com o 

referencial teórico do Psicodrama/Sociodrama e da Teoria das Redes Sociais: 

1) Psicodrama e Sociodrama: são métodos de ação e de intervenção comunitária 

desenvolvidos por Jacob Levy Moreno que se baseiam no princípio da interação 

terapêutica no qual o paciente é um agente terapêutico para si mesmo e para os outros. 

Dessa forma, as interações sociais são em si potencialmente terapêuticas e o 

acompanhamento psicológico em grupo maximiza esse potencial (MARRA, 2004). 

2) Teoria das Redes Sociais: é baseada no conceito de rede social, ou seja, um grupo 

de pessoas, membros das famílias e da comunidade, capazes de promover ajuda e apoio a 

uma família ou indivíduo (SPECK, 1989). Esta perspectiva considera que já existe uma 

rede natural de relações na qual as pessoas estão inseridas e que as possibilidades de 

soluções estão na própria rede, que pode oferecer e mobilizar mudanças (SLUZKI, 1997). 

Atuar na perspectiva da Teoria das Redes Sociais é valorizar a interação humana, 

desenvolvendo a capacidade auto-reflexiva e autocrítica.  

Como técnicas e recursos, serão utilizados jogos dramáticos, dramatizações, estudos de textos, 

vídeos e filmes. Além disso, serão usados recortes e colagens de gravuras, desenhos, recursos 

audiovisuais da fotografia digital, da construção de blogs ou criação de páginas nas redes 

sociais.  

Em todas as atividades do projeto, os adolescentes serão estimulados a registrarem suas 

rotinas por meio de câmeras fotográficas. Serão motivados a construírem um diário fotográfico 

através do qual relatem sonhos, angústias, sentimentos e percepções diversos. Suas 

fotos/vídeos e postagens em blogs ou em páginas de redes sociais devem se tornar matéria-

prima na construção de suas narrativas e consequentemente na construção de seu projeto de 

vida. A fotografia deve se tornar um importante recurso para o envolvimento dos jovens tanto 

nas atividades do projeto como em sua vida cotidiana, pois ao focarem sua rotina pelas lentes 

das câmeras fotográficas podem se distanciar do lugar da impossibilidade, e investirem em 
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seus talentos. Habilidades e potencialidades. Dessa forma, reforçando, por exemplo, a 

construção de novas estratégias para um melhor desempenho escolar, e consequentemente 

para a construção de um novo projeto de vida.  

Outra frente de trabalho é a inclusão dos adolescentes em atividades culturais, sociais e de 

lazer, tais como museus, cinemas, teatro e musicais. Essas atividades contribuirão tanto no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, como no incentivo à busca dos seus 

direitos e deveres sociais. Dentre eles a iniciação no mercado de trabalho, a qual requer um 

arcabouço de vivências que, uma vez que sejam devidamente orientadas e trabalhadas 

podem promover a formação de crenças, atitudes e valores éticos e socialmente 

comprometidos. 

Todas as oficinas e encontros com os adolescentes serão precedidos por reuniões para 

preparação e planejamento das atividades, e seguidas de supervisões e avaliação de atividades. 

De acordo com a demanda, serão realizados estudos de caso. 

Considerando que um dos objetivos do projeto é a educação financeira, propõe-se a concessão 

de uma bolsa-auxílio mensal. Isso justifica-se pela necessidade de aproximar o adolescente do 

contexto prático da gestão financeira, uma vez que uma das grandes questões em relação ao 

projeto de vida, especialmente em relação à parte financeira é que esta acaba sendo fomentada 

apenas por discussões, não saindo do plano teórico e acorrentando em imaturidade e 

despreparo dos jovens para gerir suas economias. Isso tem significativo impacto negativo na 

tentativa de alicerçar uma vida independente.  

A bolsa-auxílio é uma maneira de ofertar ao adolescente a possibilidade de compromisso e 

responsabilidade com sua rotina. Ela é concedida ao adolescente participante para lhe conferir 

maior autonomia em relação às questões institucionais. De forma tal que o próprio sujeito 

poderá organizar seu transporte, por exemplo, de maneira independente da instituição de 

acolhimento (não dependendo de motorista ou de recurso institucional para a locomoção). 

Caso não precise investir em transporte, pode também comprar materiais que sejam 

pertinentes às atividades propostas ou investir em roupas e acessórios que sejam compatíveis 

com o ambiente de trabalho. As possibilidades de uso do recuso serão discutidas com cada 

adolescente, sempre de maneira a valorizar sua capacidade de escolha e a construção de uma 

postura de responsabilidade e autocuidado.  

Dar alternativas em oposição a ter um uso padronizado do recurso mostra que esta é uma 

proposta que leva em conta quem são os usuários do serviço e assim inicia-se uma atuação 

compromissada com os direitos humanos. Isso só é possível, ao considerar as singularidades 
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que se dão no caso a caso das relações, construindo dessa maneira um mecanismo de 

transformação social e não de enquadramento social. 

As atividades serão realizadas por meio de oficinas, priorizando o contexto grupal. Define-se 

oficina como um espaço de trabalho em grupo, cujas estratégias (recursos lúdicos, como jogos 

e dinâmicas) podem mobilizar e estimular a participação das pessoas, facilitando os processos 

de ensino/aprendizagem de maneira criativa e prazerosa. É também um lugar onde as pessoas 

podem falar e escutar, trocar experiências, desenvolver suas competências e habilidades a 

oficina é, portanto, “um instrumento eloquente, sensibilizador e mobilizador para a ação; um 

espaço de construção e reconstrução” (DIAS, 2008, p. 25). 

Cada encontro ou oficina se baseia na estrutura utilizada pelo psicodrama, tendo os seguintes 

princípios norteadores para sua organização: aquecimento (inespecífico e específico), 

dramatização ou desenvolvimento, comentários ou compartilhar e o processamento. 

A equipe técnica do projeto será composta por 16 profissionais: um coordenador geral, um 

coordenador técnico, um supervisor, um apoio técnico, um técnico de comunicação 

audiovisual e 11 técnicos, com formação em psicologia, serviço social e pedagogo. Participarão 

como voluntários 8 estagiários do último ano de psicologia e do serviço social. 

LOCAL DAS OFICINAS 

Por se tratar de um projeto que trabalha a construção de autonomia de adolescentes, suas 

atividades internas serão realizadas preferencialmente, em espaço cuja estrutura física 

contemple além das oficinas de reflexão e elaboração do projeto de vida, a possibilidade de  

aprendizado e prática de algumas atividades cotidianas, como gestão coletiva ou individual de 

uma casa, a preparação e a manutenção de alimentos, limpeza, realização de pequenos reparos 

e consertos, gerenciamento de despesas domésticas (acesso a contas de luz, água, telefone), 

uso consciente do dinheiro (educação financeira), construção de regras de convivência e, 

consequentemente, proporcione o aprendizado para a autonomia. Para esse fim, o projeto 

requer um espaço equipado com salas para atividades coletivas e individuais, banheiro, 

cozinha, sala de TV e Vídeo, nos moldes de um centro de convivência. 

Os adolescentes em situação de acolhimento no DF, muitas vezes possuem histórico de 

inúmeras transferências de instituição, vivência de rua e reintegrações mal sucedidas que 

culminam em novos acolhimentos. Soma-se a isso, um alto número de transgressões, infrações 

e comportamentos considerados de risco. Dessa forma é imprescindível para um trabalho de 

sucesso com esse público um espaço que seja acolhedor e proporcione sentimento de 

pertença, buscando que o adolescente que participa da iniciativa crie com o espaço 

identificação e vínculo, fundamentais para a adesão às atividades propostas. 
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Assim, a preparação de um espaço voltado a atender aos objetivos do projeto e as 

especificidades do público atendido é parte importante desta proposta metodológica. Ao 

perceber o cuidado e o investimento em um local feito para ele,   espera-se que o adolescente 

se sinta valorizado e crie com o espaço uma relação de respeito e troca que fomentará novas 

habilidades afetivas e sociais a serem expandidas para as demais áreas de sua vida pessoal. 

Há dessa forma um ganho considerável ao realizarmos as oficinas e palestras num local que 

foi pensado e estruturado para tal, em vez de adaptar um local que cotidianamente é usado 

para outro fim. O cuidado com os espaços pessoais, públicos e compartilhados, bem como o 

autocuidado, só podem ser aprendidos em vivências construídas a partir do reconhecimento 

de si e do outro enquanto sujeito de direitos e essa possibilidade se amplia uma vez que o 

adolescente passa a se perceber como foco de investimento.   

O investimento nesse espaço é uma maneira de enfrentar a alta vulnerabilidade no qual esse 

público se encontra e as revitimizações que muitas vezes são perpetradas pelo próprio 

sistema de garantia de direitos, quando ele nega e objetifica a condição de sujeito do 

adolescente ao tratá-lo como um problema a ser resolvido. Sair da teia burocrática dos 

processos e de atendimentos adaptados ao invés de estruturados a partir da demanda desse 

público, acaba por não possibilitar o investimento em outros aspectos de sua vida, como suas 

experiências comunitárias, sua escola, enfim, não lhe é possibilitada a oportunidade de 

ressignificações e construção de uma vida autônoma. Antes disso, lhe é negada a própria 

condição de existência, ao passo que ele é visto apenas enquanto problema social. Galgar a 

construção de um locus próprio de trabalho é valorizar a questão do adolescente e investir em 

seu potencial. 

Pelo aqui exposto, sugerimos então, como parte importante da metodologia construída, o 

aluguel de espaço a ser organizado e adequado de acordo com as demandas específicas deste 

projeto e do público a ser atendido. Reiteramos que essa valorização da condição do 

adolescente e da necessidade de um local com o qual ele possa se identificar é de suma 

importância para atingir os resultados esperados. 
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APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

Parte crucial para a execução do projeto é a divulgação, sensibilização, mobilização e articulação 

dos diversos setores sociais acerca da situação da dos adolescentes acolhidos. É ímpar também 

que haja um alinhamento de linguagem e ações para a formação de uma rede de apoio. Com esse 

objetivo, serão realizados encontros com os diversos setores como: serviços de acolhimento, Vara 

da Infância e da Juventude/DF, Promotoria da Infância e da Juventude, Secretarias de 

Desenvolvimento Social, de Educação, de Saúde, conselhos tutelares, universidades, escolas de 

ensino médio, empresas públicas, privadas e Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem 

trabalhos de aprendizagem e de inserção do jovem no mercado de trabalho.  

Para atuarem como tutores ou padrinhos, serão convidadas pessoas da comunidade. Os 

candidatos serão capacitados para se tornarem referência na vida do adolescente e deverão 

assumir o compromisso de acompanhar, orientar, assistir e apoiar o desenvolvimento e o projeto 

de vida do adolescente.  

Os estudantes do ensino médio que voluntariamente se inscreverem para participar do projeto 

serão selecionados e capacitados para contribuir com o planejamento, elaboração, execução e 

apoio das atividades culturais e de convivência comunitária. 

Os adolescentes acolhidos dividem com os estudantes voluntários questões diversas relacionadas 

à sua faixa etária. Assim, compartilham referências culturais, bem como anseios, sonhos e desejos. 

Encontram-se em momento da vida onde é necessário lançar mão de escolhas e decisões que 

impactam a construção do futuro. Essas escolhas perpassam, cursos preparatórios, estágios, 

relacionamentos interpessoais, etc. Fomentar e o vínculo entre os participantes e o protagonismo 

na preparação de seu projeto de vida é de total relevância no desenvolvimento social, na 

construção da autonomia e no fortalecimento e promoção da convivência comunitária. 

Todas as instituições de acolhimento do DF receberão convites para participarem do projeto, mas 

somente serão selecionadas inscrições de adolescentes de instituições que participem do 

encontro de apresentação e assinarem termo de parceria ou cooperação técnica. Dos 

encaminhamentos serão efetivadas as inscrições de 50 adolescentes.  

Para a seleção serão observados alguns critérios, como idade, tempo de acolhimento, matrícula e 

frequência na escola. Por se tratar de um trabalho a ser executado por meio de oficinas com temas 

estruturados, acredita-se que se beneficiarão do projeto, os adolescentes que estejam a pelo 

menos um ano do seu desligamento do serviço de acolhimento.
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CURSO DE CAPACITAÇÃO - TEMAS, CONTEÚDO E CARGA HORÁRIA PARA OFICINAS DOS ADOLESCENTES E EQUIPE TÉCNICA. 

Tema (oficinas e 
encontros) 

Conteúdo Objetivo Palestrante 
Duração/ 

Carga 
Horária 

Local 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 
TÉCNICA DO PROJETO 

 Acolhimento institucional e a 
excepcionalidade da medida. Motivação e 
tempo de acolhimento. A rede de proteção 
e garantia de direitos da criança e do 
adolescente. Legislação. 

 
 Noções de psicodrama: matriz de 

identidade. Teoria dos papéis. As etapas do 
psicodrama e condução dos grupos. 

 
 Especificidades do adolescente. 
 
 Projeto de Vida e construção da 

autonomia. 
 
 Planejamento das oficinas. 
 
 

 Proporcionar treinamento 

do papel de Diretor e 

Codiretor, preparando os 

profissionais para atuarem 

junto aos grupos de 

adolescentes; 

 Fornecer suporte 

teórico/prático aos 

profissionais no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 Oferecer um espaço de 

reflexão e mobilização 

pessoal para a realização 

das oficinas; 

 Disponibilizar material 

bibliográfico: livros, textos, 

vídeos e filmes, referentes à 

temática proposta no 

projeto.  

 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

 
4 oficinas de 
5 horas cada 

= 20 horas 
de trabalho 

Sede do 
Aconchego e 
espaços de 
parceiros a definir 
entre (Colégio 
Cresça, Colégio 
Leonardo da Vinci, 
Universidade 
Paulista  

CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS 
DO ENSINO MÉDIO 

 

 Conceito e referencial legal do projeto. 
 Medidas Protetivas (Acolhimento 

institucional) 
 A história da infância. 
 Cidadania e a responsabilidade social 

como aspectos do desenvolvimento 
integral. 

 Apresentação do projeto 

 Oferecer um espaço de 

reflexão sobre as 

motivações para o 

voluntariado. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 

2 oficinas de 4 
horas cada = 8 

horas de 
trabalho, 
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 Expectativas e motivações para o trabalho 
voluntário. 

 Comunicação, limites e regras de 
convivência; 

 Vínculos afetivos  
 Convivência comunitária e construção de 

redes;  
 Projeto de Vida e construção da 

autonomia. 
 O desligamento da instituição; escolha e 

tomada de decisão; 
 

 Promover uma discussão 

sobre projeto de 

vida/autonomia dos 

adolescentes da instituição; 

 Proporcionar espaço 

facilitador para a 

construção de vínculos 

essenciais para a realização 

das ações  

 Pensar coletivamente em 

formas de articular e 

fortalecer novas redes na 

comunidade; 

 Oferecer um espaço de 

reflexão acerca das 

dificuldades encontradas no 

momento de desligamento 

institucional. 

Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

CAPACITAÇÃO DE TUTORES 
OU PADRINHOS 

 
 

 Conceitos, referencial legal para 
voluntariado responsável; o papel do tutor 
ou padrinho/madrinha; os adolescentes 
incluídos no programa. 

 Expectativas e motivações para o papel; 
comunicação, limites e regras de 
convivência. 

 Especificidades da adolescência: 
Onipotência juvenil; rótulos; sexualidade; 
aprendizagem e escolaridade; drogadição 
e alcoolismo; 

 O desligamento da instituição; escolha e 
tomada de decisão; 

 Ética e cidadania 

 Proporcionar uma reflexão 

sobre as motivações de 

candidatos; 

 Trabalhar a comunicação e 

os seus efeitos nas relações 

pessoais e de trabalho. 

 Discutir os temas 

emergentes da 

adolescência; 

 Promover uma discussão 

sobre projeto de 

vida/autonomia dos 

adolescentes da instituição; 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

10 Oficinas 
com 5 horas de 

duração = 50 
horas de 
trabalho 

Sede do 
Aconchego e 
espaços de 
parceiros a definir 
entre (Colégio 
Cresça, Colégio 
Leonardo da Vinci, 
Universidade 
Paulista 
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 Estágio/trabalho 
 A construção do vínculo afetivo; 
 Os rituais: Uso e função 
 Celebração 

 Sensibilizar os candidatos 

para a realização dos rituais 

de apresentação e de 

despedidas. 

A PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES PARA A 

CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
DE VIDA E CONQUISTA DA 

AUTONOMIA. 
 

1) OFICINAS TEMÁTICAS COM OS 
ADOLESCENTES: 
 Apresentação. 
 Os recursos da fotografia/vídeos e das 

redes sociais na construção das 
narrativas. 

 O reconhecimento do eu e do outro. 
 Ressignificação da história de vida: 

passado, presente e futuro. 
 Mudanças biopsicossociais, valores, 

família, amizades, diferenciação de 
papéis, visão do mundo (mudanças e 
perspectivas de futuro). 

 Formação e rompimento de vínculo. 
 Aspectos da personalidade e no 

conjunto de talentos, habilidades e 
competências 

 Autonomia: liberdade, capacidade de 
decisão e de fazer escolhas. 

 Noções de projeto de vida. 
 

 Oferecer um espaço 

para o 

autoconhecimento, 

conscientizando os 

participantes sobre 

suas motivações, seus 

desejos e suas 

esperanças e sobre 

seus medos, suas 

angústias e seus 

temores.  

 Refletir os conceitos 

que influenciam no 

exercício da autonomia 

e na capacidade de 

fazer escolhas:  

autocuidado; 

autoestima e 

autoconfiança. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

12 oficinas (6 
com cada 

grupo) com 5 
horas cada = 60 

horas de 
trabalho 

 
 

A DEFINIR 

2) Passeios e acesso a centros culturais, 
museus, peças teatrais, sessões de cinema, 
atividades desportivas e musicais. 

Apresentar o leque de 

opções de laser e cultura 

oferecidos gratuitamente 

ou com baixo custo 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 

 
10 encontros 
(5 com cada 

grupo) com 5 
horas de 

duração = 50 
horas de 
trabalho 

 

A DEFINIR 
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Adolescentes e 
alunos do ensino 
médio e alunos do 
ensino médio 

CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
DE VIDA E ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA 
ADOLESCENTES. 

1) OFICINAS TEMÁTICAS COM OS 
ADOLESCENTES: 
 

 Como desejo minha vida no futuro?  
 A vida familiar. 
 A vida em sociedade: estudo, trabalho, 

lazer. 
 A vida financeira. (Moradia, 

alimentação, transporte, educação, 
lazer) 

 A profissão e o mercado de trabalho 
 Cursos técnicos e de nível superior. 
 O projeto de vida e estratégias para 

realizá-lo: O que eu quero ser? E como 
chegar lá? 

 Ética e cidadania. 
 

 Fornecer suporte aos 

adolescentes para que eles 

registrem seu projeto de 

vida sonhado durante as 

oficinas por meio da 

elaboração de um álbum de 

memórias. 

 Encorajar o desejo de 

escolher uma profissão. 

 Treinar os diferentes papéis 

e refletir sobre eles.  

 Aproximar o adolescente do 

mundo das profissões, dos 

cursos profissionalizantes e 

do mercado de trabalho. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

10 oficinas (5 
com cada 

grupo) com 5 
horas de 

duração = 50 
horas de 
trabalho 

 

A DEFINIR 

2) Visitas a empresas, fábricas, oficinas 
mecânicas, casas de comércio, cursos 
profissionalizantes e outros espaços de 
trabalho.  

 Criar oportunidade para 

que os adolescentes 

conversem com diversos 

profissionais e interajam e 

conheçam o mundo do 

trabalho e das profissões. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes e 
alunos do ensino 
médio. 
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PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES PARA O 

DESLIGAMENTO DO 
SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO. 

 Mapeamento da rede pessoal e de serviços 
 Planejamento de ações 
 Documentos necessários para o exercício 

da cidadania. 

 O desligamento da instituição e os rituais 
de despedida. 

 O novo lugar e as novas rotinas. 

 Conhecer a comunidade e 

as redes de apoio: escola, 

saúde, trabalho, delegacias, 

lazer, esporte, cultura, etc. 

 Conscientizar o adolescente 

de sua nova rotina, e o 

exercício da cidadania. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

8 oficinas (4 
com cada 

grupo) com 5 
horas de 

duração = 40 
horas de 
trabalho 

A DEFINIR 

ENCERRAMENTO DAS 
OFICINAS E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

Avaliação:  Como o adolescente chegou e como 

está encerrando esse processo. 

A despedida do grupo 

 

 

 

 Proporcionar a 

autoavaliação.  

 Feedback acerca do 

desempenho dos 

adolescentes no projeto, 

ressaltando suas 

habilidades e suas áreas de 

interesses e avaliação final 

do projeto. 

 Facilitar o processo de 

separação do grupo. 

Psicólogo, 
assistente social, 
educador com 
experiência na 
temática da 
Convivência 
Familiar e 
Comunitária de 
Crianças e 
Adolescentes 

2 oficinas (Uma 
oficina com 
cada grupo) 

com 5 horas de 
duração = 10 

horas de 
trabalho 

A DEFINIR 

 

Recursos Humanos 

Em janeiro de 2017 foi deferido ao Aconchego pelo Mistério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS através da portaria nº 18 de 24/01/2017 

publicada no DOU de 26/01/2017 a certificação CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - dentre os benefícios adquiridos 

com o deferimento a entidade passou a ser isenta de alguns impostos, entre eles o INSS Patronal que é recolhido a Previdência Social. Assim sendo a 

partir da data desta publicação a entidade não precisará recolher o imposto acima mencionado e por este motivo não constam nestas planilhas despesas 

com previdência. 
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RECURSOS HUMANOS 

Cargo 
Atividades e serem 

desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação 

Jornada 

de 

trabalho 

Nº de 

profissionais 

Coordenador 

Administrativo 

Gerenciar e coordenar 

todas as atividades do 

Projeto; Atender as 

exigências legais do 

projeto, tais como, 

chamadas públicas, 

licitações, orçamentos, 

entre outros; formalizar 

contratações no âmbito do 

projeto; Realizar Prestação 

de Contas e relatórios de 

execução físico/financeiros 

do projeto; gerenciar os 

procedimentos 

administrativos; Monitorar 

prazos e metas do convênio 

no âmbito do Sistema de 

Convênios e Contrato de 

Repasse do CDCA. 

Administrar fluxos de 

informações geradas e 

administradas pelo 

projeto; gerir o 

cronograma geral, visando 

garantir que os recursos 

sejam alocados 

adequadamente e 

concluídos dentro do prazo 

e do orçamento; identificar, 

gerir e resolver os 

principais problemas 

dentro do projeto. Elaborar 

relatórios de 

monitoramento, avaliação 

e financeiros.  

CLT 12 meses 40 horas  1 

Coordenador 

Técnico  

Planejar, coordenar, 

acompanhar, supervisionar 

e monitorar todas as ações 

que envolvam o trabalho da 

equipe técnica. Monitorar, 

supervisionar e dar 

subsídios técnicos para   as 

ações a serem 

CLT 12 meses 40 horas  1 
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desenvolvidas, Além de 

construir instrumentos 

quando necessário, 

material informativo para 

as mídias, ministrar 

palestras. Elaborar 

relatório final para a 

coordenação 

administrativa. 

Supervisor Supervisionar in loco as 

atividades realizadas pela 

equipe técnica, Elaborar 
relatórios técnicos 

periódicos para a 

coordenação 
administrativa. 

Acompanhar, observar e 

sinalizar se a execução 

técnica está de acordo com 
o planejado. 

CLT 12 meses  30 horas 1 

Assistente 

Administrativo 

 

Apoiar na parte 

administrativa referente a 

execução das metas e ações 

previstas no projeto.  

Cuidar das exigências 

legais (chamadas públicas, 

licitações, orçamentos, 

etc.). Auxiliar a 

coordenação 

administrativa e técnicos 

no que se refere às 

questões administrativas 

do projeto.  

Orientar, cobrar e 

acompanhar a execução 

dos procedimentos 

administrativos adequados 

e a manutenção da 

documentação 

comprobatória de cada 

atividade arquivada e 

sistematizada conforme as 

normas legais e as 

exigências e orientações do 

patrocinador. Auxiliar no 

monitoramento prazos e 

metas, administrar fluxos 

de informações geradas e 

distribuídas pelo projeto.  

CLT 12 meses  40 horas  1 
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Técnicos Participar e exercer a 

função de facilitadores de 

grupos em oficinas, 

supervisões e reuniões. 

Participar das reuniões de 

supervisão técnica e 

planejamento do projeto. 

CLT 12 meses 20 horas 14 

Estagiário  Prestar suporte aos 

coordenadores 

administrativo e técnico; 

elaborar relatórios 

estatísticos, atuar com 

administração do banco de 

dados do projeto, prestar 

suporte técnico aos 

profissionais buscando 

solucionar problemas da 

referida área. 

Convênio 

 

12 30 horas 

 

1 

 

Estagiários dos 

cursos de 

Psicologia e 

Serviço Social 

 

Participar e dar suporte 

durante a execução das 

atividades realizadas pelos 

técnicos. Participar das 

reuniões de supervisão 

técnica do projeto e 

capacitação e colaborar na 

elaboração de relatórios 

mensais e instrumentos  

Convênio UNIP 

(Convênio sem 

remuneração) 

10  8 

Especialista em 

convivência 

familiar e 

comunitária 

Proferir palestra ou aula, 

dirigir oficina com tema 

específico, depoimento. 

PJ Horas 16 02 

Social Media Planejamento de postagens 

para páginas em redes 

sociais (planejamento 

semanal, quinzenal ou 

mensal); Pesquisa de 

conteúdo relevante para o 

público da página; 

Elaboração e produção de 

artes para publicação nas 

redes sociais; 

Monitoramento das redes 

sociais; Elaboração de 

respostas às mensagens 

inbox e aos comentários 

nos posts (interação com 

seguidores). Participar de 

reuniões de planejamento e 

PJ Horas 240 1 
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acompanhamento da 

execução. Apresentar 

relatório de produtividade 

mensal. 

Assessor em 

comunicação e 

audiovisual  

Formular, integrar e 

coordenar a política de 

comunicação do projeto, 

coordenar as relações do 

projeto com os demais 

setores e veículos de 

comunicação. Manter 

constante contato com 

órgãos de imprensa, a fim 

de divulgar as ações 

institucionais do projeto. 

Elaborar clippings 

semanais e relatórios 

mensais. Produzir e editar 

vídeo das atividades 

realizadas a ser 

apresentado no workshop 

de encerramento. 

Participar de reuniões de 

planejamento e 

acompanhamento da 

execução. 

PJ 

 

Horas 190 1 

Web designer Projetar web site, criar 

interface gráfica do site, 

atualizar conteúdos, 

realizar manutenções no 

site. Participar de reuniões 

de planejamento e 

acompanhamento da 

execução. Apresentar 

relatório de produtividade 

mensal. 

PJ 

 

Horas 240 1 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO 

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio) 

5.1.1 Bens de Consumo 

Subvenção Social - Bens de Consumo R$ 19.926,78 

Item Descrição Qtd Und Valor Unitário Valor Total 

1 Algodão Pacote com 500 g. 10 Pacote  R$                 2,99   R$                    29,90  

2 Apontador c/deposito cores sortidas CX 25 UN 2 Caixa  R$              15,59   R$                    31,18  

3 Balões (pacote com 50 unid. No 09 ) 10 Pacote  R$              15,90   R$                 159,00  

4 Barbante colorido 100% algodão 10 Rolo  R$                 4,50   R$                    45,00  

5 Blocos de anotações 100 Unidade  R$                 2,35   R$                 235,00  

6 Bobina de Papel Kraft Puro 60cm x 200m x 80g/m²  3 Unidade  R$              63,04   R$                 189,12  

7 Borracha branca 100 Unidade  R$                 0,28   R$                    28,00  

8 Brinquedo Torres de Copo (caixa copos) 9 Unidade  R$              62,90   R$                 566,10  

9 Caderno brochura capa dura com 100 folhas 100 Unidade  R$                 4,89   R$                 489,00  

10 Caneta esferográfica  (azul) 200 Unidades  R$                 0,89   R$                 178,00  

11 Caneta hidrográfica ponta vai e vem com 24 cores 10 Caixa  R$              37,69   R$                 376,90  

12 Canudo plástico flexível  3 Pacote  R$                 2,46   R$                      7,38  

13 Cartolina (140 g) 50 x 66 cm. 150 Unidade  R$                 0,40   R$                    60,00  

14 Cartolina (180 g) 210 x 297 mm. 150 Unidade  R$                 0,49   R$                    73,50  

15 Cartolina dupla-face decorada, tamanho 50  x 66 cm. 150 Unidade  R$                 0,69   R$                 103,50  

16 Cartucho para Impressora HP Office Jet Pro 8600 5 Unidade  R$            169,90   R$                 849,50  

17 Cartucho para Impressora HP Office Jet Pro 8600 5 Unidade  R$            199,90   R$                 999,50  

18 Cartucho para Impressora HP Office Jet Pro 8600 5 Unidade  R$            169,90   R$                 849,50  

19 Cartucho para Impressora HP Office Jet Pro 8600 5 Unidade  R$            169,90   R$                 849,50  

20 CD-R grável 80m/700mb 10 
Caixa 
25un 

 R$              42,90   R$                 429,00  

21 Clips Clips nr.6/0 galvanizado (lata c/500g) 2 Lata  R$              12,50   R$                    25,00  

22 Clips nr. 03 lata  caixa com 500 2 Lata  R$              12,50   R$                    25,00  

23 Cola branca comum, tubo com 1 kg. 5 Unidade  R$              17,90   R$                    89,50  

24 Cola branca(Tubo de 50 gr) 150 Unidade  R$                 1,24   R$                 186,00  

25 Cola colorida – caixa com 6 potes plásticos com 23 g. 12 Caixa  R$                 7,90   R$                    94,80  

26 Cola quente – Refil  50 Unidade  R$                 4,99   R$                 249,50  

27 Divisória de fichário 30 Pct  R$                 9,90   R$                 297,00  
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28 Elástico roliço colorido 100m 1 Rolo  R$              32,85   R$                    32,85  

29 Envelope A3 370x470mm saco kraft  80g 2 Pct  R$              38,90   R$                    77,80  

30 Envelope ofício114x229 c/rpc 75g  10 UN 10 Pct  R$                 1,19   R$                    11,90  

31 Envelope saco off-set branco  a4 229x324mm 90g  4 Caixa  R$              34,90   R$                 139,60  

32 Envelope Saco Plástico A 4 Furos Médio 210X297mm 2 Caixa  R$              89,58   R$                 179,16  

33 Etil vinil acetato (EVA) – Pacote com 10 folhas  6 Pacote  R$              18,40   R$                 110,40  

34 Etiqueta inj-jet/laser 216x279 para cd's e Dvd's 10 Pacote  R$              58,90   R$                 589,00  

35 Etiqueta ink-jet/laser Carta 279,4x215,9 6085  10 Pacote  R$              14,90   R$                 149,00  

36 Fio de nylon 1 mm – rolo com 80 metro. Cor preta. 1 Unidade  R$                 4,45   R$                      4,45  

37 Fita Adesiva De Demarcação Amarela 50mm X 30m  12 Rolos  R$              21,44   R$                 257,28  

38 Fita Adesiva Dupla Face Papel 18mm X 30m 50 Unidade  R$                 9,90   R$                 495,00  

39 Fita Adesiva 12mm x 30m amarela 12 Rolos  R$                 1,49   R$                    17,88  

40 Fita Adesiva 12mm x 30m Azul 9 Unidade  R$                 1,49   R$                    13,41  

41 Fita Adesiva 12mm x 30m preta 12 Rolos  R$                 1,49   R$                    17,88  

42 Fita Adesiva 12mm x 30m verde 12 Rolos  R$                 1,49   R$                    17,88  

43 Fita Adesiva  12mm x 30m vermelha 12 Rolos  R$                 1,49   R$                    17,88  

44 Fita Crepe 101LA 50mm x 50m 15 Unidade  R$                 7,64   R$                 114,60  

45 Fita Crepe 24mm x 50m 40 Unidade  R$                 4,89   R$                 195,60  

46 Fita de tecido para decoração. Rolo 1 cm x 10m 15mm  9 Unidade  R$                 2,19   R$                    19,71  

47 Fita de tecido para decoração. Rolo 1 cm x 10m 22mm  9 Unidade  R$                 2,87   R$                    25,83  

48 Fita de tecido para decoração. Rolo 1 cm x 10m 38mm  50 Unidade  R$                 5,99   R$                 299,50  

49 Fita de tecido para decoração. Rolo com 1 cm x 10m  10 Unidade  R$                 1,69   R$                    16,90  

50 Fita dupla face 4 Unidade  R$                 3,09   R$                    12,36  

51 Folha de papel sulfite A4, 210 x 29,7 mm. Pacote com 50  4 Unidade  R$                 6,89   R$                    27,56  

52 Garfo descartável com pacote com 50 unidades 2 Pacote  R$                 4,99   R$                      9,98  

53 Gizão de  cera (caixa com 12) 3 Caixa  R$                 6,85   R$                    20,55  

54 Grampeador de mesa grande 23/10 60fl O-600 3 Unidade  R$              55,40   R$                 166,20  

55 Grampeador de mesa médio 26/6 30fl 3 Unidade  R$              49,90   R$                 149,70  

56 Grampo p/grampeador  106/6 galvanizado Spiral  10 Caixa  R$                 8,99   R$                    89,90  

57 Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Spiral  2 Caixa  R$                 7,99   R$                    15,98  

58 Guardanapo 30x30 3 Unidade  R$                 4,99   R$                    14,97  

59 Isopor pérola. Pacote com 2 kg. 6 Pacote  R$            159,90   R$                 959,40  

60 Jogo Acerte o Alvo 6 Unidade  R$              89,90   R$                 539,40  

61 Jogo Cilada 6 Unidade  R$              45,74   R$                 274,44  
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62 Jogo da Memória  (tema: adição e subtração) 6 Unidade  R$              14,99   R$                    89,94  

63 Jogo da Memória (tema: animais) caixa com 40 peças 6 Unidade  R$              14,99   R$                    89,94  

64 Jogo da Memória (tema: profissões) caixa com 40 peças 6 Unidade  R$              14,99   R$                    89,94  

65 Jogo de Boliche (tamanho grande) 6 Caixa  R$              49,90   R$                 299,40  

66 Jogo de Dardo 6 Unidade  R$            129,90   R$                 779,40  

67 Jogo de Dominó com 28 peças 6 Caixa  R$                 7,44   R$                    44,64  

68 Lapis de cor (cx. 24 cores) 30 Caixa  R$              24,66   R$                 739,80  

69 Lápis grafite preto nº 2. Caixa com 12 unidades 4 Caixa  R$                 8,79   R$                    35,16  

70 Manta acrílica  Manta Acrílica Para Artesanato  20 Metro  R$                 6,79   R$                 135,80  

71 Massa p/modelar 160g c/12 cores  3 Caixa  R$                 3,02   R$                      9,06  

72 Olho móvel para artesanato  100 Pacote  R$              10,67   R$              1.067,00  

73 Palito de madeira para picolé 3 Pacote  R$                 2,42   R$                      7,26  

74 Papel kraft 80g 66x96 folha (250) 50 Unidade  R$                 0,64   R$                    32,00  

75 Papel Rococó Verde Claro 40 unidades 13 Pacote  R$                 5,90   R$                    76,70  

76 Papel sufite a4 3 Resma  R$              18,90   R$                    56,70  

77 Papel sulfite 75g alcalino 297x420 MULTI A3  25 Bloco  R$              59,77   R$              1.494,25  

78 Papel Toalha higiênica 200 m (pacote com 6 Unidades) 10 Pacote  R$              83,49   R$                 834,90  

79 Pasta de Arquivo Forrada a Pvc A4 20 Unidade  R$              14,90   R$                 298,00  

80 Pasta plástica em L pp 0,15 ofício cristal PT 10 UN 15 Unidade  R$                 0,89   R$                    13,35  

81 Peteca 5 Unidade  R$                 4,99   R$                    24,95  

82 Pincel para pintura com tinta acrílica. Tamanho 16 10 Unidade  R$                 5,18   R$                    51,80  

83 Pincel para quadro branco  com 4 cores 5 Pct  R$              35,90   R$                 179,50  

84 Pincel Anatômico Ponta Grossa (amarela) 5 Unidade  R$                 2,29   R$                    11,45  

85 Pincel Anatômico Ponta Grossa (azul) 5 Unidade  R$                 2,29   R$                    11,45  

86 Pincel Anatômico Ponta Grossa (preta) 5 Unidade  R$                 2,29   R$                    11,45  

87 Pincel Anatômico Ponta Grossa (verde) 5 Unidade  R$                 2,29   R$                    11,45  

88 Pincel Anatômico Ponta Grossa (vermelha) 5 Unidade  R$                 2,29   R$                    11,45  

89 Pistola De Cola Quente 10w Bi-Volt Mini- 4 Unidade  R$              12,89   R$                    51,56  

90 Tesoura pequena 100 Unidade  R$                 2,09   R$                 209,00  

91 Tinta Guache (250 ml) amarelo 5 Unidade  R$                 4,99   R$                    24,95  

92 Tinta Guache (250 ml) branco 5 Unidade  R$                 4,29   R$                    21,45  

93 Tinta Guache (250 ml) marron 5 Unidade  R$                 4,29   R$                    21,45  

94 Tinta Guache (250 ml) Preto 5 Unidade  R$                 4,29   R$                    21,45  

95 Tinta Guache (250 ml) verde 5 Unidade  R$                 4,29   R$                    21,45  
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96 Tinta Guache (250 ml) vermelho 5 Unidade  R$                 4,29   R$                    21,45  

97 Tinta plástica  (cx 6 unidades cores) 5 Caixa  R$                 5,99   R$                    29,95  

98 TNT 200 Metro  R$                 1,99   R$                 398,00  

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Subvenção Social - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 192.395,00 

Item Descrição Qtd Und Valor Unitário Valor Total 

1 

Contratação de Serviço de designer gráfico para criação 
da identidade visual material de divulgação do projeto 
(crachá, banner, folder, certificados, cartazes eletrônicos, 
blocos de anotações)  

15 Peças  R$            534,00   R$              8.010,00  

2 
Contratação de empresa especializada em criação de site, 
gestão de redes sociais e produção de conteúdo para 
alimentação do site do projeto 

10 Meses  R$         3.950,00   R$            39.500,00  

3 Especialista em convivência familiar e comunitária 16 Horas  R$            300,00   R$              4.800,00  

4 

Contratação de serviços de produção de conteúdo 
pedagógico para adolescentes com orientação sobre o seu 
processo de desligamento e seu projeto de vida. 
(Elaboração de cartilha) 

1 UND  R$       13.000,00   R$            13.000,00  

5 
Contratação de serviços de diagramação e revisão de 
cartilha 

1 UND  R$         7.500,00   R$              7.500,00  

6 
Contratação de empresa especializada em filmagem e 
edição de vídeo  

1 UND  R$         8.000,00   R$              8.000,00  

7 
Contratação de empresa especializada em locação de 
ônibus para transporte dos beneficiários a passeios 
culturais e visitas em fábricas e empresas 

11 UND  R$            572,73   R$              6.300,00  

8 
Contratação de Serviço gráfico para confecção de banner 
70x120 

6 Peças  R$            150,00   R$                 900,00  

9 
Contratação de Serviço gráfico para confecção de crachás 
do projeto PVC 10x15  

150 UND  R$              14,90   R$              2.235,00  

10 
Contratação de Serviço Gráfico para confecção de folder 
projeto colorido, papel reciclado 150gr, 20x20  

2 Milheiro  R$            820,00   R$              1.640,00  

11 

Contratação de serviço de reprodução de cartilha formato 
aberto (410mm x 195mm) e formato fechado (205mm x 
195mm) em papel coche fosco 170g/m² impresso em 4/4 
cores em 4x4 cores com laminação Bopp fosco. 
Acabamento com 2 grampos. 

100 UND  R$              63,90   R$              6.390,00  

12 

Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de Kit pedagógico (camiseta personalizada R$ 39,90, 
mochila (saco nylon personalizado) R$ 21,90 e estojo 
personalizado R$ 14,20) 

65 UND  R$              76,00   R$              4.940,00  

13 
 Contratação de serviço gráfico para Produção de 
certificados para participantes do projeto 4x0 papel coche 
220 frente e verso 21x29.7  

200 UND  R$                 4,17   R$                 834,00  

14 Contratação de Serviço de alimentação - kit lanche 
(salgado, suco e fruta) para os encontros (oficinas). 

62 Oficinas  R$            538,00   R$            33.356,00  

15 
Contratação de serviço de impressão de painéis 
fotográficos em poliestireno 60x90 (exposição 
fotográfica) 

12 UND  R$            450,00   R$              5.400,00  

16 Impressão de fotografia (15 x 21) 500 UND  R$                 2,70   R$              1.350,00  

17 Impressão de fotografia (24 x 30) 200 UND  R$                 4,20   R$                 840,00  
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18 Locação de espaço para convivência 12 Mês  R$         3.000,00   R$            36.000,00  

19 Tarifa de água espaço de convivência 12 Mês  R$            300,00   R$              3.600,00  

20 Tarifa de energia espaço de convivência 12 Mês  R$            300,00   R$              3.600,00  

21 Telefone/internet espaço de convivência 12 Mês  R$            350,00   R$              4.200,00  

5.1.3 Auxílio à Pessoa Física 

Auxílio à Pessoa Física  R$    100.000,00  

Item Descrição 
Qtd 

beneficiários 
Und 

Qtd 
Meses 

Valor Unitário 
Bolsa 

Custo Mensal 
Bolsas 

Valor Total 
Bolsas 

1 Bolsa auxílio para adolescentes 50 Mês 10 R$                 200,00   R$   10.000,00   R$       100.000,00  

5.1.4 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 

Item Cargo Qtd Nº Meses 
Salário 

(Sem encargos) 
Total Salário Mensal 

(sem encargos) 
Total Salário Anual 

(sem encargos) 

1 Coordenador Administrativo 1 12 R$         5.000,00 R$         5.000,00 R$       60.000,00 

2 Coordenador Técnico 1 
12 

R$         5.000,00 R$         5.000,00 R$       60.000,00 

3 Supervisor 1 
12 

R$         3.500,00 R$         3.500,00 R$       42.000,00 

4 Assistente Administrativo 1 
12 

R$         2.500,00 R$         2.500,00 R$       30.000,00 

5 Técnicos  14 
12 

R$         2.300,00 R$       32.200,00 R$     386.400,00 

6 Estagiário 1 12 R$         1.500,00 R$       18.000,00 R$       18.000,00 

Total R$       49.700,00  R$     596.400,00 

5.1.5 Detalhamento dos encargos sociais mensais de cada profissional 

Cargo QTD 
FGTS 

Mensal  
8% 

PIS 
Mensal 

1% 

Provisão 
Mensal 
Férias 

Encargos 
Sociais 
Férias 

(FGTS-PIS) 

Provisão 
13º Mensal 

Encargos 
Sociais 

13º (FGTS-
PIS) 

Provisão 
Mensal 

Encargos 
Sociais 

Total Projeto 
Encargos 

Sociais 

Coordenador 
Administrativo 

1 R$ 400,00 R$   50,00 R$ 555,56 R$   50,00 R$ 416,67 R$    37,50 R$ 1.509,72 
R$  18.116,67 

Coordenador 
Técnico 

1 R$ 400,00 R$   50,00 R$ 555,56 R$   50,00 R$ 416,67 R$    37,50 R$ 1.509,72 
R$  18.116,67 

Supervisor  1 R$ 280,00 R$   35,00 R$ 388,89 R$    35,00 R$ 291,67 R$    26,25 R$ 1.056,81 
R$  12.681,67 

Assistente 
Administrativo 

1 R$ 200,00 R$   25,00 R$ 277,78 R$    25,00 R$ 208,33 R$    18,75 R$     754,86 
R$    9.058,33 

Técnicos  14 R$ 2.576,00 R$ 322,00 R$ 3.577,78 R$  322,00 R$ 2.683,33 R$ 241,50 R$ 9.722,61 
R$116.671,33 

Total 
R$3.856,00 R$ 482,00 R$ 5.355,56 R$  482,00 R$ 4.016,67 R$ 361,50 R$ 14.553,72 

R$ 174.644,67 
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Auxílio Transporte 

Cargo Mês Dias/mês Valor diário Valor Mensal Valor Total 

Coordenador Administrativo 12 22   R$            10,00   R$          220,00   R$      2.640,00  

Assistente Administrativo  12 22   R$            10,00   R$          220,00   R$      2.640,00  

Estagiário 12 22   R$            10,00   R$          220,00   R$      2.640,00  

Total      R$            30,00   R$          660,00   R$      7.920,00  

Auxílio Alimentação 

Cargo Mês Dias/mês Valor diário Valor Mensal Valor Total 

Coordenador Administrativo 12 22   R$            25,00   R$          550,00   R$      6.600,00  

Assistente Administrativo 12 22   R$            25,00   R$          550,00   R$      6.600,00  

Estagiário 12 22   R$            25,00   R$          550,00   R$      6.600,00  

Total  R$      1.650,00   R$    19.800,00  
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5.1.6 Resumo Serviços de Terceiros 

Cargo Qtd 
Custo mensal por profissional 

(salário+encargos+provisão 
férias+provisão 13º) 

Custo mensal 
(salário+encargos+auxílios 

alimentação e 
transporte+provisão 
férias+provisão 13º) 

Valor do salário bruto 
com encargos (total 

projeto) 

Coordenador 
Administrativo 

1 R$         7.279,72 R$       7.279,72 R$    87.356,67 

Coordenador Técnico 1 R$         6.509,72 R$       6.509,72 R$    78.116,67 

Supervisor  1 R$         4.556,81 R$       4.556,81 R$    54.681,67 

Assistente Administrativo 1 R$         4.024,86 R$       4.024,86 R$    48.298,33 

Técnicos  14 R$         2.994,47 R$     41.922,61 R$   503.071,33 

Estagiário 1 R$         2.270,00 R$       2.270,00 R$    27.240,00 

Total R$       27.635,58 R$     66.563,72 R$   798.764,67 

5.2 Auxílio Investimento 

5.2.1 Bens Permanentes 

Auxílio Investimento  R$  55.293,35  

Item Descrição Qtd Und Valor Unitário Valor Total 

1 

Máquina FOTOGRAFICA Capaz de fazer vídeos em Full 
HD, são 16MP de resolução, zoom óptico de até 42x, 
Destaques da câmera: Fotos com até 16MP e vídeos em 
Full HD, Zoom óptico de até 42x, Ajustes manuais, 
bateria recarregável  

8 UND  R$         1.149,00   R$             9.192,00  

2 
Notebook Intel Core i5 8GB 1TB Tela LED 15,6" 
Windows 10 

8 UND  R$         3.325,00   R$            26.600,00  

3 
Refrigerador frost free, duplex (adequação espaço de 
convivência) 

1 UND  R$         2.000,00   R$              2.000,00  

4 
Fogão 4 bocas, acendimento automático, mesa em 
vidro, grades deslizantes (adequação espaço de 
convivência) 

1 UND  R$         1.200,00   R$              1.200,00  

5 
Mesa de jantar tampo em mdf e vidro laqueado, 06 
cadeiras em madeira com tecido suede, medidas 
79x120x90 cm (adequação espaço de convivência) 

1 UND  R$         1.250,00   R$              1.250,00  

6 
Smart TV LED 50' 4K (adequação espaço de 
convivência) 

1 UND  R$         2.500,00   R$              2.500,00  

7 

Conjunto sofá 3 e 2 lugares retrátil e reclinável tecido 
suede - Sofá 3 Lugares: Altura: 91 cm Largura: 197 cm 
Profundidade Fechado: 93 cm Aberto: 122 cm / Sofá 2 
Lugares: Altura: 91 cm (adequação espaço de 
convivência) 

1 UND  R$         2.200,00   R$              2.200,00  

8 

Armário para cozinha (composto por paneleiro, 
armário com nicho para microondas e balcão) com 8 
Portas e 3 Gavetas, produzida em MDP (adequação 
espaço de convivência) 

1 UND  R$         1.100,00   R$              1.100,00  

9 
Guarda roupa solteiro em MDF, com espelho 2 Portas 
de Correr, medidas AxL 2,10 x 1,55 m (adequação 
espaço de convivência) 

1 UND  R$            682,25   R$                 682,25  

10 
Cama solteiro com auxiliar (adequação espaço de 
convivência) 

1 UND  R$            700,00   R$                 700,00  
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11 
Almofada 60/60 com capa (adequação espaço de 
convivência) 

20 UND  R$              49,90   R$                 998,00  

12 
Almofada 40/40 com capa (adequação espaço de 
convivência) 

20 UND  R$              39,90   R$                 798,00  

13 
Puffs para decoração (adequação espaço de 
convivência) 

10 UND  R$              99,90   R$                 999,00  

14 Poltrona decorativa 4 UND  R$            199,90   R$                 799,60  

15 Tapetes 1,50m x 2,00m 2 UND  R$            202,70   R$                 405,40  

16 HD 2 Terabyte 9 Peça  R$            429,90   R$              3.869,10  

 

5.3 Resumo do Plano de Aplicação 

1 - Total Subvenção Social  R$  1.111.086,45 

2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) R$    55.293,35 

TOTAL DO PROJETO R$ 1.166.379,80 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 
Natureza de Despesa - Subvenção Social  
    

Nº 
Meta 

Metas Etapas Valor por etapa 1º desembolso 2º desembolso 

1 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DO 

PROJETO 

1)      Seleção e contratação da equipe de 
trabalho  

 R$     798.764,67   R$  399.382,33   R$  399.382,33  

2)      Estruturação do espaço de convivência  R$       47.400,00   R$    47.400,00    

3)      Contratação de serviços de terceiros 
pessoa física  R$       77.976,78   R$    38.988,39  R$    38.988,39 

2 

SENSIBILIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DA 
EQUIPE TÉCNICA E 

PARCEIROS DO 
PROJETO 

1)      Apresentação do Projeto à rede de 
acolhimento e de apoio: Serviços de 
Acolhimento, Vara da Infância e da 
Juventude/DF, Promotoria da Infância e da 
Juventude, Secretarias de Desenvolvimento 
Social, de Educação, de Saúde, Conselheiros 
Tutelares, Universidades, escolas de ensino 
médio, empresas públicas, privadas e 
Organizações da Sociedade Civil que 
desenvolvem trabalhos de aprendizagem e de 
inserção do jovem ao mercado. 

     

2)      Realização de 6 oficinas com 5 horas cada, 
para capacitação de profissionais: equipe 
técnica do projeto, estagiários do último ano de 
psicologia e do serviço social das universidades 
parceiras e equipes técnicas das instituições de 
acolhimento parceiras. 

R$       35.591,00 R$    17.795,50 R$    17.795,50 
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3 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES 

PARA A 
CONSTRUÇÃO DO 

PROJETO DE VIDA E 
CONQUISTA DA 

AUTONOMIA. 

1)      Seleção de adolescentes encaminhados 
pelas instituições de acolhimento parceiras e 
formação de 02 grupos:  Um grupo com 
adolescentes de 13 a 15 anos e outro grupo com 
adolescentes de 16 a 18 anos.  

R$     104.940,00 R$    54.940,00 R$  50.000,00 

2)      Realização de 12 oficinas temáticas (6 
oficinas com cada grupo) com 5 horas de 
duração, com o objetivo de promover 
autoconhecimento e ressignificação da história 
de vida.  

R$         4.800,00 R$         4.800,00  

3)      Realização de 10 encontros (5 encontros 
com cada grupo) com 5 horas de duração, que 
promovam o acesso a centros culturais, 
museus, peças teatrais, sessões de cinema, 
atividades desportivas e musicais. 

R$         3.150,00 R$      3.150,00  

4 

CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

PARA 
ADOLESCENTES.  

1)      Realização de 10 oficinas (5 com cada 
grupo) com 5 horas de duração, para que 
proporcionem mudanças e novas perspectivas 
de futuro.  

R$       13.000,00  R$  13.000,00 

2)      Realização de visitas a empresas, fábricas, 
oficinas, casas de comércio, cursos 
profissionalizantes e outros espaços que 
sensibilize os adolescentes para a escolha 
profissional. 

R$         3.150,00 R$      3.150,00  

5 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES 

PARA O 
DESLIGAMENTO 
DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO. 

1)      Realização de 8 oficinas (4 com cada 
grupo) com 5 horas de duração cada, para que 
promovam competências como fazer escolhas, 
gerir livremente a própria vida, educação 
financeira e apresente a rede de serviços. 

   

6 

ENCERRAMENTO 
DAS OFICINAS E 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO. 

1) Realização de 2 oficinas (Uma com cada 
grupo) com 5 horas cada, para feedback aos 
adolescentes referente ao seu desempenho no 
projeto, ressaltando suas habilidades e suas 
áreas de interesses e avaliação final do projeto. 

R$         8.424,00  R$    8.424,00 

7 

WORKSHOP DE 
ENCERRAMENTO 

1) Realização de um evento público, com 6 
horas de duração, para apresentação dos 
resultados e encerramento do projeto. R$       13.890,00  R$  13.890,00 

Total R$  1.111.086,45 R$  569.606,22 
R$ 541.480,22 

 
Natureza de Despesa - Auxilio Investimento    

 
  

   

Nº 
Meta 

Metas Etapas Valor por etapa 1º desembolso 2º desembolso 

1 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DO 

PROJETO 

1)      Seleção e contratação da equipe de 
trabalho  

-   

2)      Estruturação do espaço de convivência R$       15.632,25 R$    15.635,25  

3)      Contratação de serviços de terceiros 
pessoa física 
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2 

SENSIBILIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DA 
EQUIPE TÉCNICA E 

PARCEIROS DO 
PROJETO 

1)      Apresentação do Projeto à rede de 
acolhimento e de apoio: Serviços de 
Acolhimento, Vara da Infância e da 
Juventude/DF, Promotoria da Infância e da 
Juventude, Secretarias de Desenvolvimento 
Social, de Educação, de Saúde, Conselheiros 
Tutelares, Universidades, escolas de ensino 
médio, empresas públicas, privadas e 
Organizações da Sociedade Civil que 
desenvolvem trabalhos de aprendizagem e de 
inserção do jovem ao mercado. 

 R$                     

  

2)      Realização de 6 oficinas com 5 horas cada, 
para capacitação de profissionais: equipe 
técnica do projeto, estagiários do último ano de 
psicologia e do serviço social das universidades 
parceiras e equipes técnicas das instituições de 
acolhimento parceiras. 

 R$                     

  

3 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES 

PARA A 
CONSTRUÇÃO DO 

PROJETO DE VIDA E 
CONQUISTA DA 

AUTONOMIA. 

1)      Seleção de adolescentes encaminhados 
pelas instituições de acolhimento parceiras e 
formação de 02 grupos:  Um grupo com 
adolescentes de 13 a 15 anos e outro grupo com 
adolescentes de 16 a 18 anos.  

R$                    -   

2)      Realização de 12 oficinas temáticas (6 
oficinas com cada grupo) com 5 horas de 
duração, com o objetivo de promover 
autoconhecimento e ressignificação da história 
de vida.  

R$       39.661,10 R$    39.661,10  

3)      Realização de 10 encontros (5 encontros 
com cada grupo) com 5 horas de duração, que 
promovam o acesso a centros culturais, 
museus, peças teatrais, sessões de cinema, 
atividades desportivas e musicais. 

 R$                    -    

    

4 

CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

PARA 
ADOLESCENTES.  

1)      Realização de 10 oficinas (5 com cada 
grupo) com 5 horas de duração, para que 
proporcionem mudanças e novas perspectivas 
de futuro.   

 R$                     

    
2)      Realização de visitas a empresas, fábricas, 
oficinas, casas de comércio, cursos 
profissionalizantes e outros espaços que 
sensibilize os adolescentes para a escolha 
profissional. 

 R$                    -    

    

5 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES 

PARA O 
DESLIGAMENTO DO 

SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO. 

1)      Realização de 8 oficinas (4 com cada 
grupo) com 5 horas de duração cada, para que 
promovam competências como fazer escolhas, 
gerir livremente a própria vida, educação 
financeira e apresente a rede de serviços. 

 R$                     

    

6 

ENCERRAMENTO 
DAS OFICINAS E 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO. 

1)    Realização de 2 oficinas (Uma com cada 
grupo) com 5 horas cada, para feedback aos 
adolescentes referente ao seu desempenho no 
projeto, ressaltando suas habilidades e suas 
áreas de interesses e avaliação final do projeto. 

 R$                     

    

7 

WORKSHOP DE 
ENCERRAMENTO 

1) Realização de um evento público, com 6 
horas de duração, para apresentação dos 
resultados e encerramento do projeto. 

 R$                     
  

Total 
 R$       55.293,35   R$    55.293,35   R$               -    

 

   

Total Desembolso 1ª Parcela R$ 624.899,58 

Total Desembolso 2ª Parcela  R$ 541.480,22 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Nº 
Meta 

Metas Etapas 
Duração 

Início Término 

1 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DO 

PROJETO 

1)      Seleção e contratação da equipe de trabalho  Mês 01 Mês 12 

2)      Estruturação do espaço de convivência Mês 01 Mês 03 

3)      Contratação de serviços de terceiros pessoa física Mês 02 Mês 03 

2 

SENSIBILIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DA 

EQUIPE TÉCNICA E 
PARCEIROS DO PROJETO 

1)      Apresentação do Projeto à rede de acolhimento e de apoio: 
Serviços de Acolhimento, Vara da Infância e da Juventude/DF, 
Promotoria da Infância e da Juventude, Secretarias de 
Desenvolvimento Social, de Educação, de Saúde, Conselheiros 
Tutelares, Universidades, escolas de ensino médio, empresas 
públicas, privadas e Organizações da Sociedade Civil que 
desenvolvem trabalhos de aprendizagem e de inserção do jovem 
ao mercado. 

Mês 01 Mês 02 

2)      Realização de 6 oficinas com 5 horas cada, para 
capacitação de profissionais: equipe técnica do projeto, 
estagiários do último ano de psicologia e do serviço social das 
universidades parceiras e equipes técnicas das instituições de 
acolhimento parceiras. 

Mês 02 Mês 02 

3 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES PARA A 

CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

CONQUISTA DA 
AUTONOMIA. 

1)      Seleção de adolescentes encaminhados pelas instituições 
de acolhimento parceiras e formação de 02 grupos:  Um grupo 
com adolescentes de 13 a 15 anos e outro grupo com 
adolescentes de 16 a 18 anos.  

Mês 02 Mês 02 

2)      Realização de 12 oficinas temáticas (6 oficinas com cada 
grupo) com 5 horas de duração, com o objetivo de promover 
autoconhecimento e ressignificação da história de vida.  Mês 02 Mês 12 

3)      Realização de 10 encontros (5 encontros com cada grupo) 
com 5 horas de duração, que promovam o acesso a centros 
culturais, museus, peças teatrais, sessões de cinema, atividades 
desportivas e musicais. 

Mês 02 Mês 12 

4 

CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO DE VIDA E 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA 

ADOLESCENTES.  

1)      Realização de 10 oficinas (5 com cada grupo) com 5 horas 
de duração, para que proporcionem mudanças e novas 
perspectivas de futuro.   Mês 02 Mês 12 

2)      Realização de visitas a empresas, fábricas, oficinas, casas 
de comércio, cursos profissionalizantes e outros espaços que 
sensibilize os adolescentes para a escolha profissional. 

Mês 02 Mês 12 

5 

PREPARAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES PARA O 

DESLIGAMENTO DO 
SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO. 

1)      Realização de 8 oficinas (4 com cada grupo) com 5 horas 
de duração cada, para que promovam competências como fazer 
escolhas, gerir livremente a própria vida, educação financeira e 
apresente a rede de serviços. 

Mês 02 Mês 12 

6 

ENCERRAMENTO DAS 
OFICINAS E AVALIAÇÃO 

DO PROJETO. 

1)    Realização de 2 oficinas (Uma com cada grupo) com 5 horas 
cada, para feedback aos adolescentes referente ao seu 
desempenho no projeto, ressaltando suas habilidades e suas 
áreas de interesses e avaliação final do projeto. 

Mês 09 Mês 12 

7 
WORKSHOP DE 

ENCERRAMENTO 

1) Realização de um evento público, com 6 horas de duração, 
para apresentação dos resultados e encerramento do projeto. Mês 11 Mês 12 
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ao final de cada atividade do projeto, em cada uma de suas etapas, será realizada uma breve 

avaliação da mesma. Essa será voluntária e ocorrerá como parte do processamento (dentro 

da própria perspectiva do psicodrama e do sociodrama) da atividade.  Além disso, em todas 

as oficinas haverá uma caixa, na qual será possível deixar registrado (de maneira anônima ou 

não) sugestões, críticas, elogios ou quaisquer outras manifestações a respeito das atividades. 

Por fim, a equipe se disponibilizará caso algum participante queira tratar diretamente sobre 

algum ponto a ser melhorado na metodologia. Entendemos que é necessário estabelecer essas 

vias distintas de diálogo para buscar uma maior aproximação com o público atendido, suas 

potencialidades e limitações (alguns não falam em público, outros podem não saber escrever 

e alguns não gostam de colocar críticas de maneira direta.  Além disso, semanalmente nos 

encontros de preparação da equipe há um momento de avaliação das atividades 

desenvolvidas na semana anterior.  

O Aconchego entende que a avaliação é um processo contínuo, qualitativo e formativo, e por 

essa razão, cultiva espaços de diálogo permanentes, que valorizem as atuações e a contribuição 

de todos os colaboradores. Dessa maneira é possível construir um ambiente de participação e 

gestão democrática do trabalho, bem como garantir sua qualidade e embasamento ético. Isso 

permite a constante avaliação dos resultados parciais, e o monitoramento da necessidade de 

intervisões e supervisões. 

As intervisões e supervisões são espaços de monitoramento do trabalho, possibilitando a 

discussão dos casos e a atuação contínua e reflexiva da equipe, evitando que se constituam 

situações de isolamento ou mesmo de esgotamento profissional. Buscar profissionais 

voluntários externos para a condução da supervisão é outra estratégia avaliativa importante, 

pois permite que através do olhar do outro se evitem vícios de trabalho ou se constitua uma 

rotina de atuação engessada e padronizada. 

Ademais a avaliação periódica dos produtos proverá insumos de caráter mais objetivo para a 

avaliação do trabalho. Outra estratégia é um canal de comunicação bem estruturado com as 

equipes técnicas dos serviços de acolhimento, para ouvir a percepção destas acerca das 

reverberações do projeto nos adolescentes.  

Serão realizadas duas oficinas (uma com os adolescentes acolhidos e outra com os demais 

participantes) com 5 horas cada, para feedback aos adolescentes sobre seu desempenho no 

projeto, ressaltando suas habilidades e suas áreas de interesses e para escuta e avaliação final 

do projeto. 
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Seis meses após o encerramento das atividades serão contatadas as equipes técnicas das 

instituições de acolhimento parceiras no projeto para monitorar a situação qual se encontram 

os adolescentes que participaram do projeto.  

 

9. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova junto à 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, 

para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 

administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 

de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de 

Trabalho. Pede deferimento. 

 

Brasília, 28 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 


